Arbeidsmaskin og utstyr
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: If Skadeforsikring NUF

Produkt: Arbeidsmaskin og utstyr

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og forsikringsvilkår.

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gjelder for ditt kjøretøy, for eksempel; din traktor, gravemaskin, annen arbeidsmaskin eller utstyr. Du kan velge ulike forsikringsdekninger. I dette faktaarket beskrives hva som dekkes i de ulike forsikringsdekningene nedenfor. For registrerte kjøretøy er Ansvar
(1) obligatorisk (en forsikring du må ha på ditt kjøretøy). Du kan utvide forsikringen til henholdsvis Delkasko (2), Kasko (3) eller Super (4).
Dekningen som gjelder for akkurat din forsikring vil stå i ditt forsikringsbrev.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

(1) Ansvar

Ansvar

Skade på andres ting og/eller person

Skader på eget kjøretøy

Rettshjelp

Skade på ting tilhørende forsikringstageren, bruker eller
fører
Super (og alle dekninger)

(2) Delkasko

Skader i forbindelse med utleie, person- eller godstransport mot betaling

Alt nevnt under (1) Ansvar
Brann
Tyveri

Er det noen begrensninger i dekningen?

Glassruter

Forsikringen har blant annet følgende begrensninger::

Hærverk

Skader skjedd pga grov uaktsomhet eller forsett
Skader som har skjedd under kjøring uten gyldig førerkort

(3) Kasko

Alt nevnt under (2) Delkasko

Kjøring i ruspåvirket tilstand

Skader på eget kjøretøy

Skader ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp

Hærverk

Skader som skyldes trimmet/tunet bil

Fastmontert ekstrautstyr inntil 20 000 kroner

Skader som skyldes manglende vedlikehold og/ eller ordinær slitasje
Skader på motorvognen ved bruk av egen vinsj eller under terrengkjøring

(4) Super

Alt nevnt under (3) Kasko
Maskinskade

Tillleggsdekninger
Fører- og passasjerulykke
Redning/ veihjelp
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Avbrudd

Underslag
Annet erstatningsansvar

Hvor gjelder forsikringen?
Det europeiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits ,
samt inntil 3 måneder i land tilsluttet grøntkortordningen
Norden for Redning/ veihjelp+Annet erstatningsansvar

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om din bedrift og bruk av kjøretøy ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden
plikter du å informere om endring i risiko for eksempel: brukstimer, endring av eier/ bruker, endring av kjøretøy.

Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00:00. Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser. Ellers opphører forsikringen når: Det fremkommer i det sentrale motorvognregister at kjøretøyet er solgt, vraket eller stjålet. Samt ved
manglende innbetaling av "Trafikkavgift til staten" som If krever inn til staten.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
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Du kan si opp på If.no dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Ved flytting av forsikringen skal varselet skal inneholde opplysning om dato for flyttingen og til
hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.

